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RECOMENDAÇÃO Nº 007/2017/PMJU
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Promotoria de Justiça da 
Comarca de Umarizal/RN, com atribuições de proteção ao patrimônio público, com fundamento legal no art. 129, II e
III da Constituição Federal; no art. 84, III da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte; no art. 25, IV, a, da Lei 
8.625/93 e art. 60, II da Lei Complementar nº 141/96, e
CONSIDERANDO que a Lei de Responsabilidade Fiscal limita o gasto máximo do município com pessoal no 
percentual de 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, consoante art. 20, inciso III, letra “b”;
CONSIDERANDO que o município de Olho D'Água do Borges, segundo informações do Tribunal de Contas do RN, 
extrapolou o limite legal, comprometendo hodiernamente 55,07 % (cinquenta e cinco vírgula sete por cento) da Receita
Corrente Líquida (RCL) com gastos de pessoal;
CONSIDERANDO que a Corte de Contas anunciou ainda que esse município deverá eliminar um excedente de R$ 
153.525,24 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) de suas despesas 
com pessoal;
CONSIDERANDO que, atingidos os limites prudencial e legal, a LRF impõe a adoção das medidas previstas em seus 
arts. 22 e 23, bem como no art. 169 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, ao alcançar o limite prudencial, é vedado ao Chefe do Executivo: a) conceder vantagem, 
aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de 
determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
b) criar cargo, emprego ou função;
c) alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
d) prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
e) contratar hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas 
na lei de diretrizes orçamentárias;
CONSIDERANDO, por sua vez, que, ao ultrapassar o limite prudencial, o art. 23 da LRF estabelece que, sem prejuízo 
das medidas postas acima, terá o ente federativo que eliminar o excedente "nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo
menos um terço no primeiro", adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e
4o do art. 169 da Constituição, quais sejam:
(i) reduzir em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança (inclusive pela 
extinção de cargos e funções a eles atribuídos);
(ii) exoneração dos servidores não estáveis;
(iii) exoneração de servidores estáveis, por ato normativo motivado;
RESOLVE RECOMENDAR à Prefeita Constitucional de Olho D'Água do Borges que:
I - se abstenha de:
a) conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer
título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
b) criar cargo, emprego ou função;
c) alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
d) prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
e) contratar hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da
Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias;
II - No prazo de 30 (trinta) dias, remeta cronograma das medidas que pretende adotar no sentido de reduzir gastos com 
pessoal no âmbito do Poder Executivo Municipal Olho D'Água do Borges/RN, na forma do art. 23 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial do Estado.
Encaminhe-se cópia eletrônica da presente para a Coordenação do
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público.
Notifique-se à Prefeita de Olho D'Água do Borges/RN e ao Procurador-
Geral do mesmo município remetendo uma cópia da presente Recomendação, para
que cumpram e façam cumprir seus termos.
Engracia Guiomar Rego Bezerra Monteiro
Promotora de Justiça Substituta
Procedimento Preparatório 094.2017.000716
Documento 2017/0000436491 criado em 05/10/2017 às 09:03
http://consultampvirtual.mprn.mp.br/public/validacao/b1558a2c71e8d1532e7b36cf3459042c
Assinado eletronicamente por: ENGRÁCIA GUIOMAR REGO BEZERRA MONTEIRO em 05/10/2017

mailto:mp-umarizal@mp.rn.gov.br

